
หมายเหตุ
ผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา 

1
ค่าเช่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน 
กรกฎาคม  2560

3,954.60         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
207/2560  
ลว. 2ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,954.60          ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,954.60         

2
ค่าวัสดุหมึกพมิพแ์ละกระดาษไข 
วิทยาลัยชุมชนนา่น

7,752.40         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
208/2560  
ลว. 2ส.ค.
2560

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)จ ากัด 7,752.40          บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย)จ ากัด 7,752.40         

3 วัสดุส านกังานวิทยาลัยชุมชนนา่น 17,280.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
209/2560  
ลว. 2ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 17,280.00        ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 17,280.00       

4
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2560

10,350.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
210/2560  
ลว. 2ส.ค.
2560

หจก.เต็งไตรรัตนบ์ริการ 10,350.00        หจก.เต็งไตรรัตนบ์ริการ 10,350.00       

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2560
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ าเภอเมอืงน่าน จังหวัดน่าน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



5

วัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้การขยายพนัธ์ุพชื จัดหา
พนัธ์ุพชื และสัมพนัธ์ุพชืและสัมพนัธ์ุ
เคร่ือข่ายพืน้ทีข่องโครงการจัดการ
ความรู้ ฯลฯ ชุมชนมลาบรี

24,440.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
211/2560  
ลว. 2ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 24,440.00        ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 24,440.00       

6
ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ
ทะเบยีน กจ-2651 นา่น วิทยาลัย
ชุมชนนา่น

2,658.95         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
212/2560  
ลว. 2ส.ค.
2560

หจก.โตโยต้านา่น ผู้จัดจ า
หนา่นโตโยต้า

2,658.95          
หจก.โตโยต้านา่น ผู้จัดจ าหนา่น
โตโยต้า

2,658.95         

7
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานหลักสูตรสุขภาพ
ชุมชนศึกษาการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาการท าลูกประคบสมุนไพร

            870.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
213/2560  
ลว. 3ส.ค.
2560

นางสาวชนดิา    ผัดผล              870.00 นางสาวชนดิา    ผัดผล             870.00

8
จัดซ้ือสี และแปรงทาสี ปรับปรุง
วิทยาลัยชุมชนนา่น

         6,294.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
214/2560  
ลว. 7ส.ค.
2560

ร้านศรีอุดม           6,294.00 ร้านศรีอุดม          6,294.00



9
 จัดซ้ือกล้าไม้ โครงการจัดการความรู้
การฟืน้ฟพูืน้ทีภู่เขาหวัโล้นแบบมีส่วน
ร่วม จ.นา่น กิจกรรมที ่4.2

         7,000.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
215/2560  
ลว. 7ส.ค.
2560

ร้านสวนวิว           7,000.00 ร้านสวนวิว          7,000.00

10
จัดท าปาูยไวนลิ โครงการจัดการ
ความรู้การฟืน้ฟพูืน้ทีภู่เขาหวัโล้นแบบ
มีส่วนร่วม จ.นา่น กิจกรรมที ่4.2

         1,500.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
216/2560  
ลว. 7ส.ค.
2560

ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง           1,500.00 ร้านไอเดีย พร้ินต้ิง          1,500.00

11

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการ
ความรู้เพือ่เพิม่มูลค่าด้านการจัดการ
ขยะชุมชน ชุมชนบา้นดอนมูลพฒันา 
กิจกรรมที ่5,6

         5,682.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
217/2560  
ลว. 8ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า           5,682.00 ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า          5,682.00

12

จัดท าปาูยไวนลิและสต๊ิกเกอร์  
โครงการจัดการความรู้เพือ่เพิม่มูลค่า
ด้านการจัดการขยะชุมชน ชุมชนบา้น
ดอนมูลพฒันา กิจกรรมที ่5,6

         2,550.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
218/2560  
ลว. 8ส.ค.
2560

ร้านพพี ีดีไซน ์อแนด์พร้ินต้ิง           2,550.00 ร้านพพี ีดีไซน ์อแนด์พร้ินต้ิง          2,550.00



13

จัดซ้ือไม้ไผ่ด า โครงการจัดการความรู้
เพือ่เพิม่มูลค่าด้านการจัดการขยะ
ชุมชน ชุมชนบา้นดอนมูลพฒันา 
กิจกรรมที ่5,6

         1,440.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
219/2560  
ลว. 8ส.ค.
2565

นายจรัญ    มูลแก้ว           1,440.00 นายจรัญ    มูลแก้ว          1,440.00

14

จัดซ้ือไม้ไผ่รวก โครงการจัดการความรู้
เพือ่เพิม่มูลค่าด้านการจัดการขยะ
ชุมชน ชุมชนบา้นดอนมูลพฒันา 
กิจกรรมที ่5,6

         2,500.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
220/2560  
ลว. 8ส.ค.
2560

นายสมชาย    สิทธิกา           2,500.00 นายสมชาย    สิทธิกา          2,500.00

15

ค่าบริการสถานที ่โครงการจัดการ
ความรู้เพือ่เพิม่มูลค่าด้านการจัดการ
ขยะชุมชน ชุมชนบา้นดอนมูลพฒันา 
กิจกรรมที ่5,6

      3,500.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
221/2560  
ลว. 8ส.ค.
2560

นายบญุแต่ง   พมิพงาน        3,500.00 นายบญุแต่ง   พมิพงาน       3,500.00

16

วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพฒันาและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตรายวิชาการนวดฝุาเทา้เพือ่สุขภาพ
 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบา้นเจดีย์

         3,230.00

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
222/2560  
ลว. 11ส.ค.
2560

ร้านพชัรสินพาณิชย์           3,230.00 ร้านพชัรสินพาณิชย์          3,230.00



17

วัสดุอุปกรณ์หลักสูตรพฒันาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิตรายวิชาการเพาะเหด็
นางฟาูฮังการี ณ กศน. อ.นานอ้ย

7,515.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
223/2560  
ลว. 11ส.ค.
2560

ภูเพยีงปศุสัตว์ฟาร์ม 7,515.00          ภุเพยีงปศุสัตว์ฟาร์ม 7,515.00         

18
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หมึกพมิพป์ร้ินเตอร์ 
HP Laserjet P1102

1,900.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
224/2560  
ลว. 11ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,900.00          ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,900.00         

19
จัดซ้ือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ ใน
รัชกาลที ่9

350.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
225/2560  
ลว. 11ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 350.00             ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 350.00            

20

วัสดุอุปกรณ์โครงการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ของโครงการสวมหมวกใส่รองเทา้ให้
ภูเขาหวัโล้น

2,921.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
226/2560  
ลว. 11ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,921.00          ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,921.00         



21

จ้างเหมาวิเคราะหข์้อมูลและท าเล่ม
สรุปผลในโครงการการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ของโครงการสวมหมวกใส่ร้องเทา้ให้
ภูเขาหวัโล้นจังหวัดนา่น

7,800.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
227/2560  
ลว. 15ส.ค.
2560

นางสาวสุวิดา    สาระศรี 7,800.00          นางสาวสุวิดา    สาระศรี 7,800.00         

22

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนกิจกรรมไหว้ครู ปฐมนเิททศ 
และเลือกต้ังองค์การนกัศึกษา ปี
การศึกษา 2560

1,826.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
228/2560  
ลว. 15ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,826.00          ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 1,826.00         

23

ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มใน
กิจกรรมพฒันาผู้เรียนกิจกรรมไหว้ครู 
ปฐมนเิททศ และเลือกต้ังองค์การ
นกัศึกษา ปกีารศึกษา 2560

5,200.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
229/2560  
ลว. 15ส.ค.
2560

ร้านนอ้งถ่ายเอกสารค่ะ 5,200.00          ร้านนอ้งถ่ายเอกสารค่ะ 5,200.00         

24

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในโครงการติดตาม
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรพฒันา
ทกัษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวิตหลักสูตร
อนปุริญญา การประเมินความพงึพอใจ
 ประจ าปงีบประมาณ 2560

4,818.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
230/2560  
ลว. 15ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,818.00          ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,818.00         



25

วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพฒันาทกัษะฯ รายวิชาการ
ท าลูกประคบสมุนไพร ณ หอประชุม
บา้นน้ าพุ

870.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
231/2560  
ลว. 16ส.ค.
2560

นางสาวชนดิา    ผัดผล 870.00             นางสาวชนดิา    ผัดผล 870.00            

26

วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพฒันาทกัษะฯ รายวิชาการ
ท ายาหม่องสมุนไพร ณ หอประชุม
บา้นน้ าสระ

795.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
232/2560  
ลว. 16ส.ค.
2560

ร้านพชัรสินพาณิชย์ 795.00             ร้านพชัรสินพาณิชย์ 795.00            

27
วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพฒันาทกัษะฯ รายวิชาการ
ท าน้ าสมุนไพร ณ หอประชุมบา้นน้ าพุ

870.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
233/2560  
ลว. 16ส.ค.
2560

นางสาวชนดิา    ผัดผล 870.00             นางสาวชนดิา    ผัดผล 870.00            

28
จ้างท าปาูยไวนลิโครงการ ปฐมนเิทศ
สารนพินธ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนนา่น ประจ าป ี2560

300.00            

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
234/2560  
ลว. 16ส.ค.
2560

ร้านพพี ีดีไซน ์อแนด์พร้ินต้ิง 300.00             ร้านพพี ีดีไซน ์อแนด์พร้ินต้ิง 300.00            



29
ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการ ปฐมนเิทศ
สารนพินธ์ สาขาสาธารณสุขชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนนา่น ประจ าป ี2560

3,610.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
235/2560  
ลว. 16ส.ค.
2560

ร้านนอ้งถ่ายเอกสารค่ะ 3,610.00          ร้านนอ้งถ่ายเอกสารค่ะ 3,610.00         

30

จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงใน
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพฒันาศักยภาพนกัวิจัย
วิทยาลัยชุมชนภาคเหนอื ระหว่างวันที่
 19-24 ส.ค.60

19,200.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
236/2560  
ลว. 18ส.ค.
2560

หจก.รถตู้บา้นเอกสาร 19,200.00        หจก.รถตู้บา้นเอกสาร 19,200.00       

31

จ้างท าหนงัสือชุดความรู้ฯ และแผ่นพบั
ชุดองค์ความรู้ฯ ในโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพือ่สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้า
และส่ิงถักทอพืน้เมืองนา่น กิจกรรมที ่6
 การจัดท าส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพือ่
เผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองผ้าทอและส่ิง
ถักทอพืน้เมืองนา่นไปยังกลุ่มเปาูหมาย
ในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนที่
สนใจ

58,000.00       

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
237/2560  
ลว. 18ส.ค.
2560

หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 58,000.00        หจก.อิงค์เบอร์ร่ี 58,000.00       

32

จ้างท านทิรรศการส าเร็จรูป ชนดิโรล
อัพ ขนาด 80 x 120 ซม. ใน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่สร้าง
มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าและส่ิงถักทอ
พืน้เมืองนา่น กิจกรรมที ่6 การจัดท า
ส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพือ่เผยแพร่องค์
ความรู้เร่ืองผ้าทอและส่ิงถักทอ
พืน้เมืองนา่น ฯลฯ

9,000.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
238/2560  
ลว. 18ส.ค.
2560

ร้านหมีกราฟฟคิดีไซน์ 9,000.00          ร้านหมีกราฟฟคิดีไซน์ 9,000.00         
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ซ้ือมดลูกวัวพร้อมไส้ทวารหนกั 2 ชุด 
ในโครงการหลักสูตรพฒันาทกัษะฯ 
รายวิชาหลักการคัดเลือกและผสมพนัธ์
โคเนือ้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปศุสัตว์
ชุมชนบา้นมั่นคง

3,000.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
239/2560  
ลว. 18ส.ค.
2560

นางค ามอญ    พยิะ 3,000.00          นางค ามอญ    พยิะ 3,000.00         

34

วัสดุอุปกรณ์โครงการหลักสูตร
พัฒนาทกัษะฯ รายวิชาหลักการ
คัดเลือกและผสมพันธ์โคเนื้อ ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ปศุสัตว์ชุมชนบา้น
มั่นคง

2,583.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
240/2560  
ลว. 18ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,583.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,583.00      

35

วัสดุอุปกรณืการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ
 ฯ รายวิชา การท ายาหม่อง
สมุนไพร ณ โรงเรียนผู้สูงอายุศิลา
มงคล

795.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
241/2560  
ลว. 21ส.ค.
2560

ร้านพัชรสินพาณิชย์ 795.00         ร้านพัชรสินพาณิชย์ 795.00        

36

วัสดุอุปกรณ์งานหลักสูตรพัฒนา
ทกัษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพฯรายวิชา
การท ายาหม่องสมุนไพร ณ บา้น
อ้อย

795.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
242/2560  
ลว. 21ส.ค.
2560

ร้านพัชรสินพาณิชย์ 795.00         ร้านพัชรสินพาณิชย์ 795.00        
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วัสดุอุปกรณ์งานหลักสูตรพัฒนา
ทกัษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพฯรายวิชา
การท าลูกประคบสมุนไพร ณ ร.ร.
ผู้สูงอายุศิลามงคล

870.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
243/2560  
ลว. 21ส.ค.
2560

นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00         นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00        

38

วัสดุอุปกรณ์งานหลักสูตรพัฒนา
ทกัษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพฯรายวิชา
การท าลูกประคบสมุนไพร ณ 
บา้นอ้อย

870.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
244/2560  
ลว. 21ส.ค.
2560

นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00         นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00        

39

วัสดุอุปกรณ์งานหลักสูตรพัฒนา
ทกัษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพฯรายวิชา
การท าน้ าสมุนไพร ณ หอประชุม
บา้นใหม่มงคล

870.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
245/2560  
ลว. 21ส.ค.
2560

นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00         นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00        

40

วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรพัฒนาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพฯรายวิชาเทคนิคการพูดใน
ที่ประชุม ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลฝายแก้ว

510.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
246/2560  
ลว. 21ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 510.00         ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 510.00        



41

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร การจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรพัฒนา
ทกัษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพฯ รายวิชา
เทคนิคการพูดในที่ประชุม ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ฝายแก้ว

2,100.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
247/2560  
ลว. 21ส.ค.
2560

นายค าพันธ์   เพ็งลอง 2,100.00       นายค าพันธ์   เพ็งลอง 2,100.00      

42

วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรพัฒนาทกัษะและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพฯรายวิชาการเพาะเหด็
นางฟูาฮังการี ณ ศูนย์การเรียนรู้
ปศุศัตว์ชุมชน

7,980.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
248/2560  
ลว. 22ส.ค.
2560

ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม 7,980.00       ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม 7,980.00      

43
ซ้ือหมึกพิมพ์ โทนเนอร์ Brother 
IN-2060 งานพัสดุ

1,529.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
249/2560  
ลว. 22ส.ค.
2560

หจก.รุ่งศิลปด์อทคอม 
กรุ๊ป

1,529.00       หจก.รุ่งศิลปด์อทคอม กรุ๊ป 1,529.00      

44

ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที่ 5 
สรุปผลและจัดท ารูปเล่มรายงาน
วิจัย ในโครงการวิจัยการจัดการน้ า
เพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงด้วย
ระบบสูบน้ าพลังงานทดแทน
ประจ าปงีบประมาณ 2560

3,151.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
250/2560  
ลว. 22ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,151.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 3,151.00      



45

วัสดุอุปกรณ์โครงการกิจกรรม
การพัมนาผู้เรียน กิจกรรมที่ 4,5 
การใหค้วามรู้และทกัษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

2,300.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
251/2560  
ลว. 22ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,300.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 2,300.00      

46

จ้างกรอกแบบสอบถามใน
โครงการติดตามผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทกัษะ
และเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพฯ หลักสูตรอนุปริญญาการ
ประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี
งบประมาณ 2560

8,472.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
252/2560  
ลว. 22ส.ค.
2560

นางสาวพัทรียา  คีรีวรรณ 8,472.00       นางสาวพัทรียา  คีรีวรรณ 8,472.00      

47

วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนฯรายวิชาการท าน้ า
สมุนไพร ณ โรงเรียนผู้สูงอายุศิลา
มงคลวิทยา

870.00         

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
253/2560  
ลว. 22ส.ค.
2560

นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00         นางสาวชนิดา    ผัดผล 870.00        

48

วัสดุอุปกรณ์ หลักสูตรพัฒนา
ทกัษะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านอาชีพและ
คุณภาพชีวิตรายวิชา อารักขาพืช
 ณ หอประชุมหมู่บา้นหนองบวั

4,250.00      

ตกลงราคา     
ใบส่ังซ้ือ/จ้าง
254/2560  
ลว. 22ส.ค.
2560

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,250.00       ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า 4,250.00      


